LBTEC TİC. LTD. ŞTİ., sanayi kuruşlarına, içme suyu ve atıksu arıtma tesislerine geniş bir yelpazede koagülant, polimer ve
arıtma teknolojileri üreten ve ticaretini yapan bir kuruluştur. Bünyesinde bulunan tecrübeli kimyagerler, kimya
mühendisleri, çevre mühendisleri ve makine mühendisleri ile su ve atıksu arıtımı sektöründe kaliteli hizmet sunmaktadır.
LBTEC TİC. LTD. ŞTİ., kimyasal üretimi haricinde, endüstrilere ve yerel arıtma tesislerine uzman ekibiyle danışmanlık, inşaat
ve mekanik destek sağlamaktadır. Edindiğimiz tecrübeler doğrultusunda tekstil, mermer, boya, kağıt ve maden endüstrileri
başlıca hizmet verdiğimiz sektörlerdir.
LBTEC TİC. LTD. ŞTİ., müşterilerine en iyi hizmeti verebilmek adına, geliştirdiği teknolojleri, edindiği tecrübeleri, her bir
endüstri için ayrı ayrı değerlendirmekte ve sizler için en iyi çözümü araştırmaktadır. Arıtma tesisinizde karşılaşabileceğiniz
tüm mekanik arııza, proseste bozukluk, köpük problemi, koku problemi, mikroorganizma konsantrasyonunda ani
değişimler, yüksek BOİ, yüksek KOİ, çökeltim tankında korozyon ve benzeri tüm problemlere optimum çözüm bulmak
amacıyla sizinle birlikte çalışmaktadır.

Çalışma ağımıza eklenen diğer tüm endüstrileri de çalışma prosesleri,
atıksularının karakteristikleri, kullandıkları kimyasal bileşikler ve
işletme yapısı göz önünde bulundurarak gerekli mekanik ve kimyasal
malzeme desteği sağlamaktayız.
Tüm endüstrilere ihtiyaç duyulduğu takdirde gerekli danışmanlık ve
inşaat hizmetleri de vermekteyiz. Bu kapsamda çalıştığımız
müşterilerimizin işletme koşullarını iyileştirmek, daha verimli atıksu
çıkışı elde etmek, proseslerde karşılaşılan problemleri optimize
etmek ve kimyasal dozaj miktarlarını en aza indirgeyerek tesis işletim
maliyeti ve enerji sarfiyatını optimize etmek için çalışmaktayız.
Mevcut müşterilerimize kaliteli hizmet kapsamında bizim ile
çalışmayı istedikleri takdirde, aylık olarak atıksu giriş ve çıkışından
alınan numunelerde; bulanıklık, pH, iletkenlik, KOİ ve benzeri
analizler yürütülerek arıtım verimleri müşteriye aylık rapor olarak
sunulmaktadır. Bu sayede mevcut müşterilerimiz, kendi yaptıkları
çalışmalar haricinde de dışarıdan bir danışman ile ortak çalışma
yürüttüğünü dış mercilere de göstermiş olmaktadır.
Müşterilerimizi değerlendirirken bizim için en önemli olan husus,
işletmenin enerji maliyetini olabildiğince minimuma indirmek ve
kimyasal sarfiyatınızı en uygun şekilde optimize edebilmenin yollarını
araştırmaktır. Gerekli olan çözümü bulana kadar ve bulduktan
sonrada sürdürülebilir bir süreç sağlamada sizlerle birlikte
çalışmaktayız.
LBTEC TİC. LTD. ŞTİ., sadece kimyasal üretimi ve desteği sağlayan bir
kuruluş değildir. Sağladığı kaliteli ürün yelpazesinin yanında, sürekli
olarak müşteri takibini yapan, tesis içerisinde karşılaştığınız
problemlerde çözüm ortağınız olan, teknik destek ekibi ile sizlere
destek sağlamak isteyen bir kuruluştur.

HİZMET VERDİĞİMİZ ENDÜSTRİLER
 Belediyeler
 Tekstil ve boya endüstrileri
 Madencilik ve mineral endüstrileri
 Rafineriler
 Gıda endüstrileri
 Şeker fabrikaları
 Kağıt ve kağıt hamuru fabrikaları
 Deterjan ve temizlik malzemeleri
endüstrileri


















TEKNİK DESTEK & HİZMETLERİMİZ
Müşteri Ziyaretleri
Yerinde Ölçümler
Mekanik/Parça Destek
Proses Kontrolleri
Proses/İşletme Danışmanlığı
İnşaat & Geliştirme

ATIKSU ARITMA ÜRÜNLERİ
İnorganik Koagülantlar
Anyonik / katyonik polimerler
Decolorants
Aktif Karbonları
Bakteri-Mikroorganizmalar
Antifoam Ürünleri
Koku Önleme Ürünleri
Sistem Temizlik Kimyasalları
Dezenfeksiyon Kimyasalları

